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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

A VYHODNOTENIA PONÚK 

PO ELEKTRONICKEJ AUKCII 

v zmysle §42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Typ predmetu zákazky:  Uskutočnenie stavebných prác 

Limit zákazky:   Podlimitná zákazka 

Typ postupu:   Verejná súťaž 

Názov predmetu zákazky: „ Dodávka a pokládka asfaltu na LC Chocholná – Kykula “  

Kód obstarávania:  2013-VS-0186 

a) Zoznam členov komisie: 

 

Ing. Miroslav Slotta Predseda komisie 

Ing. Marián Martinský Člen komisie 

Mgr. Alica Cesnaková Člen komisie  

Ing. Jaroslav Výbošťok Člen komisie 

Ing. Branislav Sivčo Člen komisie 

Ing. Radoslav Hronček Člen komisie 

 
b) Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky: 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili v stanovenom termíne nasledujúci uchádzači: 

Por.č. Záujemca Adresa 

1. STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

2. CESTY Nitra, a.s. Murgašova 6, 94978 Nitra 

3. DOPRASTAV ASFALT, a.s Hronská  1, 960 01 Zvolen 

4. Jaroslav Maľa - BB - špeciál Čerín 14, 974 01 Banská Bystrica 

 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky 

podpísaný všetkými účastníkmi: 

Konzultácia za účelom vyhodnotenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky sa neuskutočnila (v 

zadávanej zákazke sa mimoriadne nízka ponuka neobjavila). 

 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiadny uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 
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f) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 

úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy: 

 

Verejný obstarávateľ zvolil na hodnotenie ponúk nasledovné kritérium / kritériá:  

Kritérium Spôsob hodnotenia Typ kritéria hodnotenia Váha 

Cena Najnižšia hodnota je najlepšia Hodnotí sa zadaná hodnota 100 

Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená 

ponuka) x Váha kritéria 

 

 Poradie uchádzačov: 

Por. číslo Uchádzač 
Ponúknutá 

cena 
Počet bodov Výsledné poradie 

1. STRABAG, s. r. o. 123 875,00 100,00 1 

2. CESTY Nitra, a.s. 134 999,00  91,76 3 

3. DOPRASTAV ASFALT, a.s. 124 125,00  99,80 2 

4. Jaroslav Maľa – BB-špeciál 146 956,68 84,29 4 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Por. číslo Uchádzač Dôvod prijatia ponuky a podiel subdodávok 

1. STRABAG, s.r.o. Uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za predmet obstarávania a tým dosiahol 

najvyšší počet bodov. Podľa predloženej ponuky zabezpečí predmet 

obstarávania vlastnými kapacitami. 

 

g) Ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 

Informácia o splnení podmienok účasti je uvedená v Zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti. 

 

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: 

Všetci členovia komisia podpísali zápisnicu bez výhrad. 

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa §42 ods. 9 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú uvedené podstatné 

skutočnosti o verejnom obstarávaní. 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk prehlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia ponúk zodpovedá skutočnosti, 

čo potvrdzujú svojím podpisom. 

Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

Ing. Miroslav Slotta predseda komisie  

Ing. Marián Martinský člen  
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Mgr. Alica Cesnaková člen  

Ing. Jaroslav Výbošťok člen  

Ing. Branislav Sivčo člen  

Ing. Radoslav Hronček člen  

 

V B. Bystrici, dňa 13.9.2013 

 

 

„V súlade s vyššie uvedeným je v rámci podlimitnej zákazky: „ Dodávka a pokládka asfaltu na LC Chocholná – Kykula “ 

úspešným uchádzačom je spoločnosť  STRABAG, s.r.o. ( Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava ) s ponúknutou cenou 

123 875,00 EUR bez DPH“. 

 

 

Zápisnicu schvaľujem:   

                                                                                                                                                                         _______________ 

                                                                                   Ing. Ctibor Határ  

                                                                                                                                                                           generálny riaditeľ 

  


